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Kijken in het voederbak  

 

De kleinzoon van Rabbi Baruch – zo vertelde een verhaal - speelde 

eens met andere jongens verstoppertje. Die jongen zocht een enorm 

goede plek waar niemand hem kon vinden.  

Nadat hij een hele poos gewacht had, kwam hij uit zijn schuilplek 

tevoorschijn, maar de andere jongens waren nergens te vinden, ze 

waren verderop aan het voetballen.  

En merkte de jongen dat de andere jongens hem helemaal niet 

gezocht hadden. Verdrietig en boos liep hij naar zijn opa en klaagde 

over zijn vriendjes. Toen begon ook de opa, Rabbi Baruch te huilen 

en zei: “Dat zegt God ook, ik verberg mij, maar niemand die mij 

zoekt!” 

 

Dit verhaal verteld over God: Hij verstopt zich en wil gezocht 

worden. Dit is de ervaring van veel mensen. Het is ook de ervaring 

van hen voor wie God beslist niet onverschillig is en die zo verlangen 

naar zijn nabijheid. God verstopt zich, zit in zijn schuilplaats – vaak 

zo goed dat we gaan denken dat hij helemaal niet bestaat. 

Als je eens nadenkt hoeveel nood je daarom reeds hebt meegemaakt. 

Vooral als je hem zo nodig had, toen met die ziekte, in die grote 

zorgen, bij de pijn, in het verdriet.....  

 

En dan merk je, God ligt er niet voor het grijpen, Hij is niet zomaar 

begrijpbaar, niet zomaar voelbaar, niet zomaar te zien, niet eenduidig 

te ervaren. Juist voor hen, die niet onverschillig zijn kan dit een 

diepe, pijnlijke ervaring zijn. 

Dit was ook de ervaring van de magiërs uit het Oosten. Ze zochten 

het koningskind eerst op plekken waar ze het veel eerder vermoeden, 

Jeruzalem en de hof van de koning. Een kribbe in een stal als 

zoekplek was in hun niet opgekomen. Ze hadden een andere kijk 

nodig, moesten anders gaan zoeken. 

 

Er zijn dingen die zijn op het eerste gezicht niet herkenbaar. Om 

sommige samenhangen te snappen heb je veel tijd nodig, een lange 

adem nodig en een andere kijk.  
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Wil je iets van Gods heerlijkheid zien in deze wereld, moet je niet 

oppervlakkig blijven kijken, maar lang genoeg en dieper leren kijken. 

Soms heel diep.  

 

En zonder andere manieren van zoeken naar God af te willen kraken; 

er zijn plekken die wij al te gemakkelijk over het hoofd zien, waarvan 

ik de indruk heb, dat het Gods lievelingsplekken zijn. En die zijn 

beneden.  

In ieder geval, velen hebben reeds een verrassende ontdekking 

gemaakt: ze zochten God boven en vonden hem beneden.... in het 

voederbak. 

Gezegende kerst toegewenst 

Ds Jan Hermes  

 

Van de voorzitter 

 

Het jaar loopt ten einde. Nog een paar weken en dan kunnen we 2019 

bijschrijven in de analen. Op de drempel kunnen we ons afvragen: 

wat heeft 2019 ons gebracht. Voorspoed, geluk, verdriet, ziekte? 

Voor een ieder van ons ligt dit wellicht anders. Als we de TV 

aanzetten of de krant opslaan dan zien of lezen we vaak veel ellende. 

Aardbevingen, oorlogen, mensen die op de vlucht zijn, honger, 

stakingen, stikstofproblemen, klimaatverandering, mensen die elkaar 

naar het leven staan en ga zo maar door. Dan vragen we ons af: 

waarom al die ellende? Jezus is toch geboren om vrede te brengen? 

Vrede tussen de volkeren en vrede tussen de mensen? Binnenkort 

vieren we weer Kerst. De kerstboom staat er misschien al, maar daar 

gaat het niet om. Laten we het Kind zoeken en aanbidden. Als we dat 

allemaal zouden doen, zou de wereld er dan niet anders uit gaan zien? 

Ik las onlangs onderstaand gedichtje: 

 

 

 

 

 

 



 3 

 
Stralend licht in donk’re nacht 

 

Het licht van Jezus’  heerlijkheid   

omstraalt de mensen wereldwijd 

bereikt elkeen die Jezus kiest 

 en zonder spijt zichzelf verliest.  

 

Wie voor dit kind de knieën buigt 

 aanbidt, vereert van Hem getuigt 

 ontvangt van Hem verlossingskracht 

 een stralend licht in donk’re nacht. 

 

Als voorzitter van de PCOB kijk ik in dankbaarheid terug op het 

afgelopen jaar. We hebben veel vreugdevolle momenten met elkaar 

beleefd, maar hebben ook meegeleefd met leden die te maken kregen 

met ziekte, eenzaamheid en verdriet omdat een dierbare hen is 

ontvallen In dit Ruggesteuntje leest u meer over onze aktiviteiten in 

het afgelopen halfjaar. 

Ook voor het komende jaar hebben we geprobeerd een afwisselend 

programma samen te stellen en hopen dat u ook weer van de partij 

wilt en kunt zijn. We hopen ook nieuwe leden te mogen begroeten.  

Willen we als PCOB een bloeiende afdeling zijn en blijven dan is 

nieuwe aanwas onontbeerlijk. Deze opdracht geldt voor ons allemaal.  

Ik wens U allen Gezegende Kerstdagen en veel Heil en Zegen voor 

het nieuwe jaar en nodig U van harte uit voor onze Nieuwjaarsvisite 

op dinsdag 7 januari in “t Aole Gemientehoes.  

Joke van Voorst, voorzitter 
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Financiën 

 

De ledenraad van de PCOB. heeft in de vergadering van 27 

november besloten de contributie-afdracht aan de bond voor het jaar 

2020 op hetzelfde niveau vast te stellen als in 2019. 

Dit betekent dat de bedragen als volgt blijven: 

- Individuele leden  € 21,50 

- Leefverband  € 38,50. 

Het bestuur van de afdeling  “Schoonebeek-Nieuw-

Amsterdam/Veenoord”  heeft besloten de contributie voor 2020 ook 

te handhaven op de hoogte van 2019 en wel: 

- € 33,50 per individueel lid en  

- € 52,00 voor een leefverband. 

In januari van het jaar 2020 ontvangt u een acceptgiro voor de 

betaling van de contributie over 2020, 

Graag wil ik u bedanken voor de vlotte betaling van de contributie 

van het nu bijna afgelopen jaar. Tot slot wens ik u allen goede en 

gezegende kerstdagen, een prettige jaarwisseling en voor 2020 een 

vitaal en bovenal een gezond jaar toe. 

Berend Jan Schutten, penningmeester. 

 

Schenking van het ouderenkoor “Zanglust” 

 

Vanwege een dalend ledenaantal was het ouderenkoor “Zanglust” 

genoodzaakt te stoppen. Erg jammer voor leden en bestuur die nog 

graag hadden willen doorgaan, maar dat moet dan wel kunnen. Nu 

was het ouderenkoor in het bezit van een mooi orgeltje en wij als 

bestuur van de PCOB vroegen ons af: Wat  gaat er met het orgel 

gebeuren? Sinds we in “’t Aole Gemientehoes” onze ledenmiddagen 

houden zijn wij verstoken van een orgel. We hebben wel een organist 

in de persoon van Henk Kroon, maar wat is een organist zonder 

orgel. We hebben het bestuur van het ouderenkoor gepolst wat er met 

het orgel ging gebeuren en na intern overleg heeft het bestuur 
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gemeend het orgel aan de PCOB te moeten schenken, waar wij 

uiteraard zeer verguld mee zijn.  

In de eerste ledenmiddag op 17 september is het orgel officieel 

overgedragen aan de PCOB. Onze hartelijk dank hiervoor.  

Daar de meeste leden van het ouderenkoor ook lid zijn van de PCOB 

kunnen zij nu blijven zingen bij hun eigen orgel. 

Op de foto het bestuur van het 

ouderenkoor “Zanglust” met v.l.n.r. 

Lina Grobbe, Lukas Elzing en 

Albert Gerrits en met op de 

voorgrond onze organist Henk 

Kroon. Nogmaals onze hartelijke 

dank voor deze schenking. 

 

 

Verslag van de fietsmiddagen 

 

Evenals alle andere jaren had de fietscommissie ook dit jaar weer vier 

fietsmiddagen vastgesteld, maar wel met in ons achterhoofd ”ijs en 

weder dienende”. 

Nou om het “ijs” kon het wel, ( de wegen waren goed begaanbaar), 

maar het weer liet ons nog weleens in de steek, ondanks de droge 

zomer.  

Onze eerste fietstocht was gepland op 8 mei, maar is, om te 

beginnen, vanwege het slechte weer uitgesteld tot 15 mei.  

Om 13.30 uur vertrokken we vanaf de parkeerplaats bij de Dorpskerk 

om vervolgens via het Middendorp en langs de WKI en Kanaal A 

naar Weiteveen te gaan. Achter aan de Bargerweg was onze eerste 

stop. Dit keer niet voor het traditionele ijsje, daar het die dag nogal 

aan de frisse kant was,  maar voor een Mars (Mars geeft nieuwe 

energie). Langs het Dommerskanaal zijn we naar ons koffieadres in 

de mooie nieuwe kantine van het Griendsveenpark gegaan. Daar 

hebben we genoten van koffie met een lekkere koek. Hier was ook 

nog wat tijd over om even door het park te lopen, Onze laatste etappe 

ging via de oude Beekweg weer naar de parkeerplaats van de 

Dorpskerk, waar we met een voldaan gevoel arriveerden. 
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De tweede tocht was gepland op 12 juni en dan samen koffiedrinken 

met de niet- of niet- meer fietsers. De fietsers zouden om 13.00 uur  

met de fietsen op auto’s en/of karren vertrekken naar Wielen in 

Duitsland om van daaruit op de fiets naar “Landgasthof  Heester 

Tenne” in Laar te gaan, waar de niet-fietsers dan ook zouden 

aanschuiven. Door, de voorspelde zeer slechte weersomstandigheden, 

werd besloten om samen met de niet-fietsers in de auto naar Laar te 

gaan. Om half drie was de hele groep daar aanwezig en konden we 

met elkaar genieten van 

koffie/thee met de door de 

gastvrouw zelf gebakken 

taarten en “stoet met schinken”.  

De goed gevulde tafel met 

allerlei lekkernijen maakte 

hongerig. Wat was het gezellig 

met zo’n grote groep! Daar in 

de omgebouwde koestal 

hoorden we vaak: “dat moei deur doen!” 

Onze derde tocht kon niet doorgaan vanwege de begrafenis van een 

lid van onze PCOB. Veel fietsers wilden naar de begrafenis. Een 

teken van een onderling sterke band als PCOB leden. 

De vierde en laatste tocht zou weer ons bekende rondje Schoonebeek 

zijn met als afsluiting, samen met de niet-fietsers, een buffet bij de 

Chinees, maar ook die dag waren de weergoden ons niet gunstig 

gezind, zodat van fietsen geen sprake kon zijn. Het eten bij Chinees 

restaurant “De Lange muur” ging uiteraard wel door, waar we met 

ruim 50 personen genoten van een heerlijk, zeer goed verzorgd,  

buffet. Chapeau!  

Een week later werd er toch nog met een aantal leden gefietst door 

Duitsland  en werd in een schuilhut in Klein Ringe de zelf 

meegenomen koffie met cake genuttigd.  

Hopelijk volgend jaar weer samen op de fiets met betere 

weersomstandigheden. 

De fietscommissie, Roelof Staal, Derkje Welink en Jantje Hans. 
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Met de PCOB op reis 

 

Op dinsdag 8 augustus was het weer zover. De PCOB Schoonebeek-

Nieuw-Amsterdam/Veenoord gaat op reis.  

De zon schijnt en het beloofd een mooie dag te worden. 

Om exact 8.00 uur vertrekt de bus van “Lanting Reizen” met 42 

personen aan boord vanaf de parkeerplaats bij “t Aole 

Gemientehoes”, met als chauffeur Pieter. 

Bij de brug in Nieuw-Amsterdam stappen nog 7 personen in en zo 

gaan we met een volle bus over de snelweg richtring Almere.  

Onderweg heet de chauffeur ons welkom en wil ons doen geloven dat 

dit zijn eerste reis is met een bus vol mensen. Ook de voorzitter van 

de reiscommissie, Roelof Staal, heet ons welkom en hoopt op een 

mooie, gezellige dag. 

Om exact 10.15 uur arriveren we bij de Yakult fabriek in Almere. 

Nadat we ons hebben geïnstalleerd in de voorlichtingszaal met een 

kopje koffie vertelt voorlichtster, Marjan Kuipers, ons het een en 

ander over het ontstaan van de fabriek in Nederland,  precies 25 jaar 

geleden. Het is een Japans bedrijf dat als enige fabriek heel Europa 

bevoorraad.  

Yakult is een gefermenteerde zuiveldrank  Marjan legt het proces in 

korte lijnen uit en via een video presentatie zien we de werking van 

het proces nog eens aan ons voorbijkomen. 

In deze fabriek worden per jaar 

6,5 miljard flesjes geproduceerd en 

afgezet in heel Europa. Yakult 

produceert 3 soorten: In 1994 

begonnen met Yakult Original, in 

2004 is daar de Yakult light aan 

toegevoegd. ( 68% minder suiker en 

37 % minder cal.). Gezonder kan haast niet!  In 2014 is daar nog 

Yakult Plus aan toe gevoegd met veel vezels en vitamine C. Kortom 

Yakult is zeer gezond voor de darmflora. Eén flesje per dag is 

voldoende. Na de uitleg van Marjan mogen we de fabriek bekijken, 

althans door het glas kunnen we het proces een beetje volgen.  
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Gesterkt door een flesje Yakult en een koeltasje met 3 pakjes Yakult, 

van elk product één, stappen we om kwart voor twaalf weer in de bus 

op weg naar ons lunchadres “De Klink” in Biddinghuizen. Het was 

voor de chauffeur even zoeken, maar door wat manouvreerwerk zijn 

we er toch gekomen. Bij “De Klink” wacht ons een warme maaltijd 

die we ons goed hebben doen smaken. 

Verkwikt en gelaafd zijn we om kwart over twee weer in de bus 

gestapt. Op naar Lelystad naar het Natuurbelevingscentrum “De 

Oostvaarder”, met het doel daar met eigen ogen te zien waar zoveel 

over geschreven is en op TV is geweest. 

Daar wacht ons echter een kleine teleurstelling. Onze gids, Gerrit 

Habering, die daar bij ons in de bus stapt, begint met het trieste 

bericht dat we vanwege onrust onder de paarden in het gebied, daar 

niet met de bus door mogen/kunnen rijden. Wij moeten om de 

Oostvaardersplassen heenrijden. Dat is erg jammer. Een en ander 

betekent dat we niet uit de bus kunnen stappen, behalve dat we op 

een enkel uitkijkpunt een blik kunnen werpen in de polder, Daar de 

rit om de polder nogal wat extra tijd in beslag neemt, is er geen tijd 

meer voor een kopje thee of koffie en gaan we rechtstreeks 

huiswaarts. Als compensatie heeft de chauffeur wel een stuk 

toeristische route gereden, maar desondanks is het wel een lange zit 

in de bus. 

Onderweg zijn we, zoals gebruikelijk, nog door Derkje Welink  

“getrakteerd” op een aantal mooie, komische, drentse anekdotes. 

Iets later dan gepland, maar rond 18.30 uur zijn we weer veilig, maar 

door de Yakult, vooral gezond, aangekomen in Nieuw-Amsterdam en 

Schoonebeek.  

Roelof, Derkje, Lina en Jan bedankt voor deze mooie dag.  

Een dankbare medereizigster 

 

Mutaties ledenbestand 

 

Nieuw leden: 

Mevr. M.M.van Soldt-Dubbeld      Bosmanstraat 25 Nw-A’dam 

Dhr. F. Ensink            Westersebos 9 Schoonebeek 

Mevr. F. Ensink-Baarlink          Westersebos 9 Schoonebeek 
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Verhuisd: 

Mevr. F. Loman – Vos          van: Meridiaan 23E Klazienaveen

             naar: De Pallert 15 K. 2.10 Sch’b. 

Bedankt als lid: 

Mevr. G. Jeuring   Julianalaan 27 Schoonebeek 

Mevr. M. Mulder – Gommer  De Pallert 15/K2.02 Sch’beek  

 

Overleden: 

Dhr. A.G. Sibon   Europaweg 131-23 Sch’beek 

     30-05-2019 

Dhr. R. Unij    De Pallert 15/K1.09 Sch”beek 

     12-06-2019 

Mevr. M.R. v.d. Broek-Hekman Europaweg 123-20 Sch’beek 

     02-07-2019 

Dhr. B. Oosting   De Pallert 15/K2.15 Sch’beek 

     07-08-2019 

Dhr. H. Ziengs   Schakelpad 43 Nw-A’dam 

     10-08-2019 

Mevr. R. Drenthen-Masselink De Pallert 15/K2.04 Sch’beek  

     29-08-2019 

Mevr. E. Jonker-Westera  Karel Palmstr.83  Nw-A’dam 

     20-09-2019 

Mevr. H.J. Lamberts-Niemeijer De Mente 28 Sch’beek 

     10-12-2019 

 

We moesten afscheid nemen, 

dit doen we met verdriet en pijn, 

maar we mogen weten, 

dat dit niet het einde zal zijn. 

 

Jij bent nu thuisgekomen, 

mag nu wonen bij de Heer, 

maar we mogen weten, 

we zien elkaar in de hemel weer 

Janneke Troost 
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Jaarprogamma activiteiten in 2020  

Dinsdag 7 januari   Nieuwjaarsvisite  

    Aanvang 14.30 uur (half drie)  

     

Dinsdag 18 februari Ledenmiddag met Wereldfietster 

Gerda Marsman. We volgen haar op 

de route naar Vurenland. (Chili) 

            Aanvang 14.00 uur. (twee uur) 

     

Woensdag 4 maart  Toneelmiddag T.O.G. in 

    “Herberg de Witte Olifant” 

    Opgevoerd wordt het toneelstuk  

“Een kuuroord vol met stress” 

    Aanvang 13.45 uur  

 

Dinsdag 21 april  Jaarvergadering met broodmaaltijd. 

    De invulling van deze middag blijft  

    nog even geheim. 

    Aanvang 13.30 uur ( half twee) 

 

Dinsdag 15 september Gerrie van der Veen vertelt over 

kiepkerels, hannekemaaiers, 

zigeuners en woonwagenbewoners.  

Aanvang 14.00 uur 

 

Woensdag 7 oktober Dag Van de Ouderen bij Van der 

Valk in Emmen. 

 

Dinsdag 10 november Ds. Jan Hermes 

    Onderwerp nog niet bekend. 

Aanvang 14.00 uur. (twee uur) 

 

Alle ledenmiddagen worden gehouden in “’Aole Gemientehoes”  

Voor elke ledenbijeenkomst wordt u  hierover vooraf door een 

Nieuwsbrief  nader geïnformeerd. 
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PCOB afdeling Schoonebeek-Nieuw-Amsterdam/Veenoord op 

bezoek bij Ouderenpastor Ria Dekker – Averesch. 

 

Deze zomer ontvingen we als PCOB een uitnodiging van Mevr. Ria 

Dekker om een bezoek te komen brengen aan hun boerderij en hun 

leefomgeving in Vriezenveen. 

Dit was niet aan dovemans oren gezegd. Deze uitnodiging lieten we 

niet aan ons voorbijgaan. Na wat onderling overleg werd gekozen 

voor zaterdagmiddag 19 oktober. 

Met 10 volle auto’s (40 personen) vertrokken we vanaf de 

parkeerplaats bij de Dorpskerk richting Vriezenveen. Op het erf van 

de familie Dekker werden we begroet door Ria, haar man en zoon. 

Ria vertelde ons over de boerderij 

door de jaren heen, de omgeving en 

de omliggende gronden. Van vroeger 

was dit een slagengebied. Terwijl 

Ria vertelde dachten we:  

maar waar is nu die grote stal met de 

koeien?  

Na een korte wandeling naar 

achteren ontdekten we de nieuwe stal 

met op dit moment 87 melkkoeien. 

Ze houden in principe geen jongvee.    

De “gewezen” melkboeren onder ons  konden hier hun hart ophalen. 

De man van Ria beantwoordde maar wat graag de vragen die werden 

gesteld. Ook de melkstal werd niet overgeslagen. In de melkstal 

kunnen 2 x 12 koeien tegelijk worden gemolken. De melk wordt om 

de drie dagen opgehaald.  

Een mooi bedrijf dat in principe door de zoon van Ria wordt gerund, 

hoewel pa en ma zoveel mogelijk meehelpen. Een mooi 

familiebedrijf dus. De bouw van een nieuwe woning staat op stapel. 

Nadat we alles hadden bekeken en alles wisten wat we wilden weten 

was het tijd voor koffie.  
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In de stal was een waar restaurant 

ingericht met volop koffie/thee 

naar keuze en een ”snee” heerlijke 

Twentse krentenwegge. We lieten 

het ons goed smaken. Ondertussen 

werd er gezellig gekeuveld. 

Natuurlijk kwamen we daar niet 

met lege handen. Namens de 

aanwezige PCOB leden werd de 

familie een goed gevulde mand met o.m. streekproducten en een 

bloemetje aangeboden.  

Rond vier uur zijn we, uitgezwaaid door de familie Dekker, weer 

vertrokken richting Schoonebeek. Het was een mooie, gezellige 

middag.  

Familie Dekker hartelijk dank voor de uitnodiging, de informatie en 

het genotene. 

 

KBO-PCOB Vernieuwt 

 

De samenwerking tussen KBO en PCOB op Landelijke niveau 

verloopt enigszins moeizaam. 

Naar mijn  gevoel ligt het accent meer op hetgeen ons scheidt dan op 

hetgeen ons bindt. Het heeft veel weg van het Samen op Weg proces 

van kerken, maar dat is uiteindelijk goed gekomen en dit komt ook 

vast wel goed. In 2018 is een document opgesteld getiteld: KBO-

PCOB Vernieuwt”. Belangrijke insteek hiervan is: hoe betrekken we 

jonge senioren bij onze vereniging. De Ledenraad van de PCOB heeft 

dit document omarmt omdat ze vindt dat vernieuwing urgent en 

noodzakelijk is want het ledenaantal loopt terug,  afdelingen 

besluiten zich op te heffen en slagen er over het algemeen 

onvoldoende in om een brug te slaan naar jongere senioren. In zijn 

vergadering van 27 november jl. heeft de ledenraad van de PCOB het 

besluit genomen te starten met de implementatie van de inhoudelijke 

koers zoals de stuurgroep KBO-PCOB Vernieuwt die in 2018 heeft 

voorgesteld.  De ledenraad van de Unie KBO heeft. na een traject van 

intern beraad, niet gekozen voor het “KBO-PCOB Vernieuwt”.  
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De gezamenlijke landelijke belangenbehartiging wordt wel 

voortgezet. Tegelijkertijd zullen PCOB en Unie KBO overleggen op 

welke wijze zij in de toekomst gezamenlijk invulling kunnen geven 

aan vernieuwing. De PCOB kiest hiermee op dit moment dus voor 

een twee sporenbeleid. Het ene spoor richt zich onder de vlag van 

KBO-PCOB op landelijke belangenbehartiging. In het tweede spoor 

gaat het om ondersteuning van afdelingen en vrijwilligers en om 

vernieuwing van de vereniging. Het voert te ver hier nu verder op in 

te gaan. Begin volgend jaar zullen er in alle provincies bijeenkomsten 

zijn waarop bestuur- en ledenraadsleden in gesprek gaan met 

afdelingsbesturen en andere leden. Uiteraard zal er in het KBO-

PCOB Magazine hierover het nodige worden gecommuniceerd.  

Via ons Ruggesteuntje zullen wij u ook blijven informeren over de 

vorderingen. 

Voor onze eigen organisatie veranderd er voorlopig niets. 

Onze afdeling wordt niet met opheffen bedreigd en we kunnen ons 

gelukkig prijzen met een goede opkomst op onze ledenmiddagen en 

andere aktiviteiten. 

Wat nieuwe (jongere) leden erbij is zeker in het belang van het 

voortbestaan van de afdeling. Uiteindelijk zijn onze leden de 

”dragers” van de afdeling.. 
 

 

De verschijningsdata van het KBO-PCOB Magazine op een rij:: 

 

Februari nummer op dinsdag 28 januari 

Maart nummer op dinsdag 3 maart 

April nummer op dinsdag 24 maart 

Mei nummer op dinsdag 28 april 

Juni nummer op dinsdag 26 mei 

Juli/Augustus nummer op dinsdag 23 juni 

September nummer op dinsdag 25 augustus 

Oktober nummer op dinsdag 22 september 

November nummer op dinsdag 27 oktober 

December/Januari nummer op dinsdag 24 november 
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Wisseling van de wacht in het Lokaal Comité Dag van de 

Ouderen 

 

Acht jaar geleden vroeg Roelof Staal mij, Grietje Oosterveld, of ik 

namens de PCOB Schoonebeek wilde meedenken in het Lokale 

Comité, dat de Dag van de Ouderen organiseert bij Van der Valk in 

Emmen op de eerste woensdag in oktober. 

Ik had daar nog nooit van gehoord en was daar nog nooit geweest. 

Maar uitdagingen spreken mij aan , dus waarom niet. 

Het comité bestaat momenteel uit 6 personen en een ondersteuner 

van Sedna, die alles coördineert. 

Nu neem ik afscheid en kijk ik terug op een periode waarin ik veel 

heb geleerd over alles wat te maken heeft met de ouderenzorg. 

Op de beurs, die we als comité organiseren, komen alle aspecten aan 

de orde die te maken hebben met het ouder worden, nl : wonen, vrije 

tijd, zorg, maaltijdvoorziening, hulpmiddelen en nog veel meer. 

De standhouders worden benaderd door de ondersteuner van Sedna. 

Onze taak is te zorgen voor de invulling van het programma in de 

grote zaal. 

We proberen in het morgenprogramma actuele voorlichting te geven. 

Het middagprogramma heeft een ontspannen karakter. 

Het comité krijgt subsidie van de Gemeente Emmen. 

De leden van het comité zijn niet verbonden aan een organisatie, 

maar komen wel uit de gemeente Emmen. 

We vergaderen vanaf januari ongeveer één keer per maand. 

Fenna Ensink is mijn opvolgster, die ik veel succes wens. 

Grietje Oosterveld 

 

We zijn als bestuur van de PCOB Schoonebeek-Nieuw-

Amsterdam/Veenoord blij dat Fenna Ensink bereid is gevonden om 

de taak van Grietje Oosterveld over te nemen. 

Grietje, heel hartelijk dank voor jou inzet al die jaren en Fenna veel 

succes en plezier gewenst met deze mooie functie.  

Het Bestuur  
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Let op met onbestelde post pakketjes 

 

Oplichters laten pakketjes bezorgen met daarop het adres van de 

ontvanger, maar een andere naam. Later 

proberen ze de post op te halen, met de smoes 

dat er per ongeluk een verkeerd huisnummer is 

doorgegeven. Belt de postbode aan met een 

pakket met daarop jouw adres, maar een andere 

naam, dan kun je het pakket weigeren. Bij post 

die door de brievenbus past, ligt dit anders. 

Heb jij een pakket ontvangen met daarop jouw adres en een vreemde 

naam, geeft het dan niet mee als iemand het op komt halen. Doe je dit 

wel, dan is de kans groot dat jij enige tijd later een 

betalingsherinnering ontvangt. Let op! Als jij deze bestelling niet 

hebt gedaan, ben je niet verplicht te betalen. Officieel moet de 

betreffende webshop met bewijzen komen dat jij daadwerkelijk 

degene bent die de producten heeft besteld. Niet alle webshops 

werken hier echter even goed aan mee. Ook kan het voorkomen dat 

de pakketjes besteld en betaald zijn via gehackte accounts. Door deze 

bij derden te laten bezorgen, zijn de fraudeurs lastiger te traceren. 

Weet je het niet zeker wat je moet doen overleg dan met een bekende, 

of bel de politie 0900 8844 
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Voetstappen van vrede 

 

Voetstappen van vrede in de nacht, 

door wie ze kan horen, wordt Hij verwacht. 

Woorden van hoop, eens wordt het licht. 

Klanken van liefde, Gods gezicht. 

 

 

Zing van de eng'len, hoor het lied! 

Een blijde boodschap wat is geschied. 

Woorden van vrede, 't duister verdwijnt 

als hier op aarde Gods liefde verschijnt. 

 

Ster aan de hemel, ster van het kind, 

wijst ons de weg, tot je het vindt. 

Het pad is soms donker, de weg is lang 

maar God wijst de weg, wees maar niet bang. 

 

Voetstappen die zoeken, al eeuwen voort. 

Geloven en hopen op 't Bijbelse woord. 

De ster is verbleekt, het lied verstomd. 

Maar wij hopen op Jezus, ja Hij komt. 

Diny Beijersbergen-Groot 



 

 

 

 

 

 

    Gezegende Kerstdagen 

 

                      en 

 

    een heel gelukkig 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuurssamenstelling 

  

 Naam      Functie             Telefoon 
 

  J. van Voorst     voorzitter   0524- 

  jokevanvoorst2@gmail.com               531670  

  R. Heeling     secretaris   0524- 

  r.h.heeling@gmail.com   verhuizingen, overlijden 532075 

  en andere zaken. 

  B.J. Schutten     penningmeester  0524 

  bjschutten1942@kpnmail.nl  abonnementen  532329 

  G. Oosterveld-Kikkert   vice-voorzitter  0524- 

  gjrotmensen@gmail.com   contact met sprekers    531604 

  J. Weggemans    2de secretaris   0524- 

  janwegge@planet.nl    lid reiscommissie  531845 

  S. de Jonge-Hans    ledenadministratie  0524- 

  adejonge4@hotmail.com       redactie ledenblad                532285 

  A. Drok-Rabbers    Nieuw-A’dam/Veenoord 0591-       

      Bezorging KBO-PCOB       551642 

      Magazine en ledenblad              

         

  Naam     Functie   Telefoon 

  H.A. de Groote-Eelderink   voor “Lief en Leed”  532657 

  M. Koopman                          voor “Lief en Leed”  0591- 

                                                  Nw-A’dam/Veenoord         553760 

  L. Elzing     KBO-PCOB Magazine  532055 

      en ledenblad 

  S. Meijering – Mulder   jubilea en verjaardagen 532269 

  hjmeijering@hetnet.nl 

  G. Wesselink     website   851920 

  eilavv90@gmail.com 

   

  Bankrek.nr.NL 68 RABO 0110 2828 84 

  t.n.v. PCOB-afdeling Schoonebeek 
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